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Social
Investment
Ready [SIR]
T’ajudem a finançar
la teva empresa social

Objectiu del programa
L'objectiu principal del programa és oferir a les empreses socials seleccionades un acompanyament per part
d’experts en empresa social i en temes jurídics per tal d’apropar les mateixes a un pool d’inversors per a
l’obtenció del finançament necessari.

Qui pot participar en el programa ?
Pot participar en el programa qualsevol empresa social del territori català ja constituïda o en fase prèvia a la
constitució que tingui una necessitat de finançament per començar, consolidar o fer créixer el seu projecte.
A efectes d’aquest programa, s’entén per empresa social qualsevol organització (independentment de la
forma jurídica) que té com a objectiu la consecució d’un impacte o transformació social, mediambiental o
cultural, que sigui positiu i que per assolir-lo competeix de forma sostenible en el mercat de compra-venta de
productes i serveis

Què s’ofereix?
El programa ofereix un acompanyament especialitzat a la preparació i cerca de finançament en dues fases
per tots els seleccionats i una tercera fase en els casos que es consideri necessari:
FASE 1.
PREPARACIÓ
S'acompanyarà a l'empresa
social mitjançant sessions a
mida per part de mentors
especialitzats per tal de poder
definir:
• Model de negoci
• Pla de viabilitat
• Estratègia
• Planificació
• Impacte social
• Pla de comercialització i
màrqueting
• Pla d’operacions
• Gestió de persones
• Governança
• Estructura financera
• Aspectes legals
• Pla d'implementació

FASE 2. NEGOCIACIÓ DEL
FINANÇAMENT
L'objectiu principal d'aquesta
fase és recolzar a l’empresa
social en la posada en
contacte i negociació amb
potencials finançadors oferint:
• Suport presencial
• Preparació i enteniment de
documents legals
• Consell financer
• Consell legal

FASE 3.
POST-INVERSIÓ
En els casos en que es materialitzi
una inversió i sempre i quan l’inversor
i l’empresa social ho vegin necessari,
s’oferirà un acompanyament a
l'empresa social en la fase
post-inversió amb l’objectiu de:
Recolzar en el reporting de la
informació requerida pels inversors:
• BalancedScorecard
• Informes econòmic-financers
periòdics
• Avaluació d'impacte social
Implementació de l'estratègia i del pla
de negoci definit en les àrees
següents:
• Suport estratègic i de gestió: mesura
del progrés, avaluació i millora
• Relacions públiques i contactes:
identificació i construcció de
compromís amb actors claus
• Suport a la internacionalització o
implementació de estratègies
d'entrada a nous mercats
• Auditoria econòmica
• Consell legal
• Reclutament de perfils de gestió
• Formació específica en gestió
• Acompanyament en la millora
contínua
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Calendari del programa
Presentació de candidatures

Procés de selecció

Acompanyament

Acompanyament post-inversió

1

2

3

4

Fins el 10 de març 2017

13 de març a
14 d’abril 2017

Maig 2017 a
gener 2018

Fins a maig 2018

Criteris de selecció de les
iniciatives participants
El procés de selecció de projectes es realitzarà mitjançant el formulari presentat i en cas de ser necessari, es
realitzaran entrevistes personals amb els equips emprenedors. En aquest procés es valoraran els següents
aspectes:
• Impacte social
• Equip emprenedor
• Viabilitat econòmica
• Proposta de valor i grau d’innovació
• Encaix amb el programa

Dubtes i consultes
Al llarg del mes de febrer, es realitzaran 6 sessions de difusió i suport a la presentació de candidatures. Les
dates i emplaçaments de les mateixes es comunicaran mitjançant les webs dels promotors del programa
— empresasocial.eu — gicoop.coop — tandemsocial.com — fjmadvocats.cat —
i de les xarxes socials — @InversorCoop — @TandemSocial —
Per a més informació o consultes: convocatoria@empresasocial.eu

Impulsors
Gicoop.coop

Grup d’Inversors Cooperatiu,
Gicoop, és una societat que
agrupa persones inversores
interessades en obtenir una
rendibilitat raonable i recolzar
una altra forma de fer empresa.

La present convocatòria compta amb el suport financer del Programa de la Unió
Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social «EaSI»(2014-2020).
Per a més informació sobre aquest programa, es prega consultar l'adreça següent:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es

Tandemsocial.com

Tandem Social és una
cooperativa de treball que
ofereixserveis de consultoria,
estratègia i implementació a
aquelles organitzacions que
volen contribuir a ferrealitat
projectes amb un alt impacte.

FJMadvocats.cat

Gabinet Jurídic Francesc José
María S.L.P. és un referent en
temes legals amb més de 25
anys d'experiència. Ofereixen
serveis legals en diferents
àrees mitjançant un equip
multidisciplinari.

Aquest projecte ha estat co-finançat per la Unió Europea

